LBI søger
Badmintontræner & hjælpetræner for vores ungdomsspiller
til sæson 2017 - 2018
LBI´s badmintonafdeling søger ny træner & hjælpetræner til vores ungdomsspiller til sæson 2017 – 2018 og gerne til 2
eller 3 sæsoner frem. Da den ene af vores træner har valgt at stoppe efter 8-9 år, har vi brug for nye kræfter/ inspiration
til klubben.
LBI medlemstal for ungdomsspiller ligger mellem 30 - 40 spiller i aldersgruppen 8-16 år.
Spillerne opdeles efter alder.
Sæsonen starter 15. august 2017 og slutter 30. april 2018.
Træningstiderne er mandag kl.16-18 & onsdag kl. 16-18 i Frederiksberg Hallen, Smedeparken, Sorø.
Træning af ungdomsspiller i LBI er baseret på at nå bredden, vores mål med træningen er at give en introduktion til
badminton spillet på det sportslige plan, indlæringen sker via leg og forskellige træningssystemer. Mange af vores spiller
kommer for at spille og hygge med vennerne, mens andre gerne vil lære mere og deltage i turneringskampe og stævner.
Vi ønsker at rumme alle.
Vi tilbyder spillerne at deltage i stævner hos DGI og Badmintondanmark.
Vi har brug for personer som har lyst til at lære vores dejlige ungdomsspiller om regler og retningslinjer inden for
badminton. Er du forældre der har spillet badminton, forhenværende badmintontræner, eller blot har lyst til at prøve
kræfter med ungdomsspiller som frivillig, for at få noget erfaring inden for dette område, så er det måske lige dig vi har
brug for.
Vores mål er fortsat at kunne tilbyde badminton træning for ungdomsspiller i LBI.
LBI tilbyder at sende vores træner og hjælpetræner på relevante kurser hos DGI og Badmintondanmark.
Vores forventninger til dig som hjælpetræner er:
1. at du har kendskab til badminton og de gældende spillereglerne
2. at du har lyst til at arbejde med en gruppe livlige ungdomsspiller efter skoletid
3. at du har en ren børneattest
Vores forventninger til dig som træner er:
1. at du selv spiller eller har spillet badminton og kender de gældende spillereglerne
2. at du evt. har trænet ungdomsspiller før
3. at du har lyst til at følge med i de nye ting som sker inde for badminton for børn (f.eks. Miniton)
4. at du har en ren børneattest
Har dette fanget din interesse vil jeg meget gerne høre fra dig.
Du kan kontakt mig på mail eller telefon
Formand Badminton
Marianne Jacobsen
Tlf. 5783 4378 / 21528047
Mail bmjacobsen@stofanet.dk

